
Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych                                                                        

w Szkole Podstawowej  im. Jaworzniaków  w Krzesimowie                                                   

w roku szkolnym 2020/2021. 

Tryb rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021 nie dotyczy 

dzieci obecnie uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. 

Jaworzniaków w Krzesimowie. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału, w bieżącym roku od 

dnia 17 do 28 lutego 2020 roku, składają na kolejny rok szkolny  deklarację o kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego.  

 

Rekrutacja na wolne miejsca  rozpocznie się 2 marca 2020 r. (szczegółowe terminy 

rekrutacji w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 24/2020 Wójta Gminy Mełgiew z dnia 29 stycznia 

2020 roku). 

 

Zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 

z późn.zm.) wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, które od początku roku szkolnego 

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, 

oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego 

Dzieci   3, 4 i 5-letnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. 

  

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.  

Do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej 

gminy. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego nie decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w oddziale przedszkolnym stosuje się 

następujące kryteria ustawowe: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata;    

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 10 punktów każde. 

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddziały przedszkolne  nadal dysponują 

wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria 

określone przez organ prowadzący. 

 

 Kryteria określone przez organ prowadzący -  Radę Gminy Mełgiew: 

1. Oboje rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący 

dziecko są zatrudnieni na umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne albo pozarolniczą działalność gospodarczą - 

20 pkt. 

2. Oboje rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący 

dziecko uczące się w systemie dziennym - 10 pkt. 

3. Dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług oddziału przedszkolnego/szkoły - 10 pkt. 

4. Lokalizacja szkoły z oddziałem przedszkolnym jest najbliżej miejsca zamieszkania dziecka - 

6 pkt. 

 



Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia powyższych  kryteriów są oświadczenia rodziców 

składane na piśmie. 

 

O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej decyduje liczba 

uzyskanych punktów.  

 

 

Tryb odwoławczy: 

• W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej,  

• Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia 

wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, 

• Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego  

w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego 

uzasadnienia odmowy przyjęcia, 

• Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia 

odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora. 

 


